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EMENTA 

Histórico da ovinocaprinocultura no Brasil e no mundo.Classificação zoológica e 

zootécnica dos ovinos e caprinos. Principais diferenças entre ovinos e caprinos. Estudosdo 

exterior e julgamento. Descarte orientado. Principais raças de ovinos e caprinos e 

cruzamentos.Sistema de Exploração. Contenção e Manejo geral. Particularidades do manejo 

reprodutivo,sanitário e alimentar. Escrituração Zootécnica. Instalações e equipamentos 

utilizados.Cadeiaprodutivadaovinocaprinocultura.Produtosesubprodutos. Classificação e 

tipificação da Carcaça. 

 

OBJETIVO 

Geral 

Transmitir conhecimentos teóricos e práticos referentes à criação de ovinos e caprinos 

visando a produção econômica das espécies em diferentes sistemas de exploração; Estimular o 

senso crítico do aluno quanto aos sistemas de produção, capacitação da busca de soluções 

através da organização de informações para serem aplicadas em relação aos distintos sistemas 

de criação. 

 

Específicos 

 Determinar o potencial produtivo de cada raça e o seu papel na atividade pecuária, assim 

como da sua viabilidade econômica;  

 Nortear o aluno quanto à inserção de ferramentas técnicas por meio da organização da 

atividade; 

 Inserir noções de mercado de produtos de origem animal nos seus vários sistemas de 

criação; 

 Preparar o aluno para reconhecer, prevenir e/ou tratar as principais enfermidades de 

caprinos e ovinos; 

 Preparar o aluno para a busca de informações técnicas voltadas a atividade pecuária 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 



Conteúdo Programático 

1. Situação da Ovinocaprinocultura no Brasil e no Mundo; 

2. Classificação Zoológica e Zootécnica de caprinos e ovinos; 

3. Avaliação Morfológica e Funcional de Caprinos e ovinos de leite e corte; 

4. Principais raças ovinas e caprinas de interesse no Brasil (características zootécnicas e 

aptidões); 

5. Instalações e equipamentos utilizados na ovinocaprinocultura;  

6. Manejo Nutricional: nutrientes, exigências nutricionais; alimentos; elaboração de ração; 

habitos alimentares e ingestão de alimentos; escore da condição corporal.  

7. Manejo Reprodutivo: sistema genital masculino e feminino; métodos reprodutivos, ciclo 

estral, inseminação artificial; métodos para indução do cio; gestação e parto  

8. Práticas criatórias: primeiros cuidados com o récem-nascido, desmame, marcação, 

descorna, castração e corte de cauda;  

9. Manejo Sanitário: descrição e profilaxia das principais moléstias infecciosas e 

parasitárias; 

10. Escrituração zootécnica; 

11. Produção de leite caprino: anatomia e fisiologia de glândula mamária, fatores que afetam 

a quantidade e a qualidade do leite produzido e características do leite caprino.   

 

Metodologia de Ensino 

 Demonstração didático dialogada; 

 Estudos individuais e em grupos; 

 Aula prática no Setor de Ovinocultura;  

 Visita à propriedades com criatório de ovinos e caprinos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Realizada de forma contínua, com base em: 

 resoluções de atividades propostas; 

 avaliação individual, escrita e prática; 

 relatório de aulas práticas 

 avaliação qualitativa (domínio de conteúdo; pertinência e clareza de 

informações/argumentações; objetividade; concatenação de idéias; capacidade de síntese 

e senso crítico). 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Utilização de multimeios: slides, internet, quadro para demonstração didática 
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